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ÚVOD 

 Ve své absolventské práci bych chtěl zpracovat problematiku alkoholu z pohledu 

zdravotnického záchranáře. Alkohol je v nynější době velmi diskutované téma, 

ať už z důvodu aktuální „metanolové aféry“ nebo stávajícího řešení stresových situací nepříliš 

vhodnými prostředky. Mě osobně by velice zajímalo, jak tuto problematiku řeší samotní 

zdravotničtí záchranáři, jelikož jejich povolání patří k psychicky náročným, mohou mít blíže 

k takovémuto řešení. Také je důležité se zmínit o výjezdech zdravotnické záchranné služby, 

u kterých figuruje právě alkohol. Jsou to především úrazy ovlivněné alkoholem, dopravní 

nehody a lidé bez domova. Zajímá mě, jak se na takové případy právě zdravotničtí záchranáři 

dívají. Jestli takové lidi odsuzují, či naopak litují.  

 Toto téma jsem si vybral, protože je podle mého názoru velmi málo zpracované. 

Práce jsou zaměřené přímo na nemocné, ale málokdo se už ptá, jak se k této problematice 

staví přímo zdravotničtí záchranáři.  

 V úvodu se zaměřím na popis alkoholu, rozeberu, jak se rozkládá v organismu, působí 

na jednotlivé orgány a z toho vycházející nejčastější onemocnění. Nakonec popíši samotný 

alkoholismus a to, jak je vnímán společností. Cílem mého výzkumu je zjistit, jestli výše stresu 

v práci má vliv na užívání menšího či většího množství alkoholu.  

 Praktickou část budu řešit pomocí dotazníkové metody, kdy dotazníky rozdám 

na třech stanovištích zdravotnické záchranné služby. Respondenti i stanoviště budou 

z etických důvodů anonymní, tím chci zajistit co největší upřímnost a pravdivost získaných 

informací od jednotlivých záchranářů. Jelikož se pohybuji v prostředí záchranné služby, 

nebudu mít potíže zajistit dostatečný počet respondentů. 

 Chtěl bych, aby výstup mé práce posloužil k zamyšlení se zdravotnických záchranářů 

nad možnostmi zvládání stresu. 
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1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

Hlavní cíl 

Zjistit, jaký je postoj zdravotnických záchranářů k alkoholu a jak ovlivňuje pracovní 

stres jeho užívání. 

 

Dílčí cíle 

Popsat problematiku alkoholismu, působení alkoholu na lidský organismus a PNP 

u pacientů v ebrietě. 

Zjistit, jak se dívají zdravotničtí záchranáři na podnapilé jedince. 

Zjistit, jestli souvisí délka praxe s užíváním alkoholu. 

Vytvořit edukační materiál na zvládání stresu. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1  Alkohol 

„Alkoholy jsou organické chemické sloučeniny, nearomatické hydroxylové deriváty 

uhlovodíků, které obsahují jednu nebo více OH skupin.“ [Černá, 2012] 

Nám známé alkoholy jsou metanol, etanol, etylenglykol a glycerol. Metanol je toxická 

látka ředitelná vodou. Vyrábí se ze syntézního plynu a používá se jako rozpouštědlo. Etanol 

získáváme kvašením specifických monosacharidů. Ve zdravotnictví se používá jako lokální 

desinfekce, nebo jako antidotum při intoxikaci metanolem. [Černá, 2012] 

V ČR patří mezi nejrozšířenější alkoholické nápoje pivo.  Jeho spotřeba je u mužů i u žen 

velmi rozdílná. Muži mezi 20-59 lety vypijí za rok na osobu 260,3 l a ženy ve stejném 

věkovém rozmezí pouhých 27,7 l na osobu za rok. Rozdíl je nejspíše způsobený tím, že ženy 

dávají přednost vínu. To vychází na ženy ve věkovém rozmezí 18-59 let na 16,7 l na osobu 

za rok a u mužů na 13, 1 l na osobu za rok. Čistého lihu se za rok 2012 průměrně 

spotřebovalo 7,43 l na 1 obyvatele. [Ruprich, 2012; ZDN, 2013] 

 

2.2  Účinky alkoholu na organismus 

Alkohol je po požití velmi dobře vstřebatelný, část se vstřebá již v ústech, 20 % v žaludku 

a zbytek v tenkém střevě. Alkohol se do těla vstřebává velmi rychle. K úplnému vstřebání 

dochází po jedné až dvou hodinách od konzumace. Rychlost vstřebání je závislá  

na koncentraci alkoholu, množství a druhu současně konzumovaného jídla, např.: tučné jídlo 

zpomaluje resorpci alkoholu. Přes 90 % alkoholu je oxidačními procesy metabolizováno 

v játrech, zbytek se vyloučí ledvinami, plícemi a kůží. Dlouhodobé pití alkoholu může vážně 

poškodit některé orgány. Mezi ty nejohroženější patří játra, slinivka břišní, mozek, žaludek  

a srdce. Dále pak může být spouštěčem nádorů prsu, tlustého střeva, jícnu a žaludku. Alkohol 

je také prostředek, který dekompenzuje různé nemoci, jako vysoký krevní tlak, nebo diabetes 

mellitus. Právě kvůli etanolu je spousta autonehod, kdy jsou opilí řidiči přísně trestáni,  

ale to neznamená, že podnapilí nejezdí dál. U čerstvých řidičů je alkohol za volantem bohužel 

velmi častý jev. V podnapilém stavu vznikají různé úrazy způsobené pádem, rvačkou, 

nepozorností, apod. Při častém pití mohou nastat problémy s erekcí, menstruačním cyklem  
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a na to navazující neplodností. Mohou se rozvinout poruchy zraku, kůže, zubů a celé dutiny 

ústní, od zápachu z úst, krvácení z dásní až vypadávání zubů a nádorů dutiny ústní. [Hrubá, 

2001; Nešpor, 2009] 

 

2.2.1 Játra 

Poškození jater způsobeným nadměrnou konzumací alkoholu je velmi rozšířené  

a závažné onemocnění, které často končí letálně. Tento problém se netýká jen České 

republiky, nýbrž je celosvětový. Za rok 2011 bylo v Pardubickém kraji pro fibrózu a cirhózu 

jater léčeno 328 pacientů a v celé ČR to bylo 14 890 nemocných. [Úzis, 2012; Hrubá, 2001] 

Játra jsou největší, nejprokrvenější a nejteplejší orgán lidského těla. Najdeme je v pravém 

podžebří. Skládají se ze dvou laloků, na spodní straně tvoří písmeno H a váží až 1400 g. 

Základní jednotkou jater je hepatocyt, který se skládá z krevního pólu a ze žlučového pólu. 

Na spodní část pravého laloku jater je připevněn žlučník, ze kterého vychází duktus cysticus. 

Ten se spojuje s duktus hepatikus a společně tvoří ductus choledochus. [Marieb, 2005] 

Dokáží vykonávat až 500 funkcí. Mezi základní funkce patří tvorba žluče; vychytávání 

toxických látek a zbavování jejich toxicity;  tvoří vitamín K; přeměňují glukózu na glykogen  

a celkově se podílí na metabolismu v těle. [Marieb, 2005] 

Mechanismus vedoucí k poškození jater alkoholem není dosud přesně znám. Dlouhodobý 

abúzus alkoholu vede ke snížení oxidace lipidů v játrech, stoupá syntéza mastných kyselin  

a tím se zvyšuje syntéza triacylglycerolů. Tuk se hromadí v jaterních buňkách příčinnou 

zvýšeného uvolňování tuků z periferní tkáně se zvýšenou syntézou v játrech. Což je pomalý 

rozvoj jaterní steatózy. Onemocnění se vyvíjí od reverzibilního hromadění tuku 

v hepatocytech až po cirhózu s rizikem vzniku hepatocelulárního karcinomu. Jaterní 

poškození se ve většině případů projeví takto po sobě: jaterní steatóza – alkoholická 

hepatitida – cirhóza. Avšak může k ní dojít bez mezistádia hepatitidy. [Horák, 2006; Hrubá, 

2001; Klener, 2011; Šperl, 2010] 

Jaterní steatóza se projevuje již po 3 až 7 dnech vysokého požívání alkoholu. Změny jsou 

vratné, po 2 až 6 týdnech abstinence zcela vymizí. Nemoc se projevuje buď zcela latentně, 

nebo s určitými dyspeptickými obtížemi, tlakem pod pravým žeberním obloukem, či celkovou 
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únavou. Játra mohou být mírně zvětšená, citlivá na pohmat, v řezu nažloutlá. Dále ztvrdnou 

a zaoblí se okraje. V laboratoři nás zajímají vyšší hodnoty GMT a ALP, sérové transaminázy, 

lehká hyperbilirubinémie a zvýšené množství erytrocytů. V některých případech bývá 

přítomná hyperurikémie a hyperlipoproteinémie. *Horák, 2006; Hrubá, 2001; Klener, 2011; 

Šperl, 2010] 

Jaterní hepatitida je zásadní ukazatel možnosti rozvoje chronických poškození. Muži 

středního věku při vysokém požívání alkoholu (6-12 let) jsou nejohroženější skupinou. 

Nespecifické celkové příznaky (únava, psychická labilita, hubnutí) dominují klinickému 

obrazu. Další blíže určené příznaky jsou nauzea, zvracení, nechutenství, subikterus, bolesti 

v pravém podžebří. V další fázi se tyto příznaky stupňují, např.: bolesti břicha, hypertermie, 

ikterus, ascités, edémy dolních končetin, encefalopatie různých stadií. Nakonec se může 

rozvinout až portální hypertenze, ještě než onemocnění přejde do stadia jaterní cirhózy. 

*Horák, 2006; Hrubá, 2001; Klener, 2011; Šperl, 2010] 

Jaterní cirhóza nepostihuje všechny notorické alkoholiky, naopak zde existují velké 

individuální rozdíly. Uplatňují se tu genetické vlivy, pohlaví, životospráva, hepatotropní viry, 

medikamenty nebo jiné jaterní onemocnění. Obecně muži snášejí alkohol lépe než ženy. 

Riziko je větší, čím delší je užívání alkoholu, jeho množství a typu. Přeměna jaterních buněk 

se postupně uskuteční po 10-15 letech pravidelné konzumace alkoholu. U velmi 

nadměrného abúzu se cirhóza rozvine do 1-2 let. *Horák, 2006; Hrubá, 2001; Klener, 2011; 

Šperl, 2010] 

Onemocnění je zprvu bezpříznakové, pouze při náhodném vyšetření lze přijít na pohmat 

tvrdá játra. Nejčastěji se onemocnění diagnostikuje na urgentním příjmu, kdy pacient 

je přivezen s akutním krvácením z horní části GIT. Dále je lékařem zjištěn ascités, ikterus, 

malnutrice, portosystémová encefalopatie. Všechny příznaky nemusí být plně projeveny.  

K malnutrici u alkoholiků dochází zejména z důvodu špatné kvality potravin, malé chuti 

k jídlu a toxického účinku alkoholu na střevo a slinivku. Malnutrice nevede přímo k jaterní 

cirhóze, může se však spolupodílet na jejím vzniku. Nakonec se rozvíjí hepatorenální 

syndrom a selhání jater. Cirhóza jater je konečné, nevratné stadium onemocnění.  

U progradujících stadií je mortalita 20-50 %, jak uvádí Hůlek a Hrubá. *Horák, 2006; Hrubá, 

2001; Klener, 2011] 
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Pro určení přesné diagnózy je důležitá anamnéza, která zahrnuje problémy pacienta, 

nemoci, se kterými se léčí, nemoci v rodině, pracovní a sociální anamnéza. Dále se zaměříme 

na fyzikální vyšetření, kdy pohmatem břicha jsou hmatná játra a mohou narážet na stěnu 

břicha. Pohledem je viditelný ascités, žlutá barva kůže a sklér, latinsky nazývaný ikterus. 

Vyšetřením per rektum můžeme, ale nemusíme zjistit hemeroidy, které vznikají následkem 

tvorby kolaterálního oběhu. Mezi velmi přínosné zobrazovací metody patří ultrasonografie 

(UZ), počítačová tomografie (CT), rentgenový snímek (RTG). Velmi rozšířenou metodou 

dnešní doby je vyšetření gastro-duodenoskopie s endoskopickou retrográdní cholangio-

pankreatikografií (ERCP). Pro zjištění pokročilosti onemocnění je možno provést biopsii jater 

s následnou histologií vzorku. Z laboratorních výsledků krve jsou důležité odběry: krevní 

obraz a diferenciální rozpočet krvinek (KO+dif.), jaterní soubor kam patří ALT, AST, ALP, GMT, 

bilirubin, dále jsou to odpadní látky bílkovin (urea, kreatinin) a odběry ke zjištění krevní 

srážlivosti (INR, APTT). Nesmíme zapomenout na jednotlivé stopové prvky jako je sodík, 

draslík, chlor, železo, fosfor, hořčík. [Horák, 2006; Klener, 2011] 

Důležitým předpokladem pro vyléčení nebo zmírnění příznaků je 100 % abstinence. Dále 

dodržování diety, která má vysoký obsah bílkovin, omezení tuků, zvýšeného příjmu vitamínů 

B1, B12, C, K a kyseliny listové. Důležitý je dostatečný příjem tekutin a minerálů. Při těžším 

průběhu nemoci se podávají kortikoidy, i když je jejich účinek sporný. Po půl roce dokázané 

abstinence je možná transplantace jater. [Horák, 2006; Hrubá, 2001; Šperl 2010] 

 

2.2.2 Slinivka břišní 

Dle statistického úřadu Úzis bylo za rok 2011 v Pardubickém kraji pro chronickou 

pankreatitidu léčeno 661 pacientů a v celé České republice to bylo 12 931 nemocných. [Úzis, 

2012] 

Slinivka břišní je podlouhlého tvaru, leží v levém podžebří, hlava je v kličce duodena. Dále 

rozlišujeme tělo a ocas, který vybíhá ke slezině. Je to žláza s exokrinní i endokrinní sekrecí. 

Vnitřní funkcí je tvorba hormonů (inzulin a glukagon). Vnější funkcí zajišťuje správné trávení, 

kdy vylučuje enzymy lipázu, amylázu a trypsin. [Marieb, 2005] 
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Chronická pankreatitida je onemocnění, při kterém dochází ke změně tkáně na vazivo  

a postupným snižováním funkce až k její nedostatečnosti. U pankreatitidy nejčastěji 

používáme klasifikaci TIGARO,  ANNHEIM se pro svou detailnost stala nepraktickou. Právě 

díky TIGARU rozlišujeme příčiny nemoci na toxicko-metabolické, idiopatické, genetické, 

autoimunní, a nakonec obstrukční, rekurentní akutní formu, která má změny jako chronická. 

Alkohol je vedle genetické, autoimunní a obstrukční formy stále nejrizikovějším faktorem.  

Až 70 % případů chronické pankreatitidy je vázáno na abúzus alkoholu, který je pravidelný  

a delší jak 5 let. [Dítě, 2011; Kelner, 2011] 

Nejvýraznějším příznakem je trvalá bolest. Může trápit pár hodin až několik dní. Bolest je 

vázaná na jídlo, objevuje se v okolí žaludku, odtud vystřeluje pod oba žeberní oblouky. Jsou 

však popsány případy bezbolestné pankreatitidy, kdy kolem 50. roku věku, při preventivních 

prohlídkách se zjistí velmi změněná stavba slinivky. Nebo se toto zjistí při náhodném 

vyšetření pro jiné onemocnění. Pro bolest se pacienti bojí jíst, z toho důvodu je na nich 

patrné hubnutí až rozvinutí malabsorpce. Dalším příznakem může být ikterus, z důvodu 

poškození jater, které však být nemusí. Stolice bývá mastná, objemná, s větší četností a často 

s nestrávenými zbytky potravy. Ovšem i ta se nemusí dostavit. V pokročilém stadiu nemoci je 

velmi kolísavá hladina glykémie. V malém procentu se vyskytuje ascités a hydrothorax. [Dítě, 

2011; Kelner, 2011] 

Diagnosticky významná je anamnéza, kde nás zajímá současný stav pacienta; bolest a její 

umístění; rodinná anamnéza; příjem alkoholu; infekční nemoci a další onemocnění, pro která 

je nemocný léčen. Z laboratorních vyšetření je důležitá glykémie, amylázy v séru a moči, 

elastáza ve stolici. Fyzikální vyšetření pohledem, pohmatem, poklepem, poslechem  

a per rectum. Ze zobrazovacích metod bude velmi důležitý UZ, CT, nukleární magnetická 

rezonance (NMR). Z dalších vytření ERCP, endoskopická ultrasonografie. [Dítě, 2011; Kelner, 

2011] 

Léčbu můžeme rozdělit na konzervativní, endoskopickou a chirurgickou. Konzervativní 

léčbou rozumíme hlavně dietu. Jejím základem je  absolutní abstinence alkoholu. Dále 

omezení živočišných tuků, cukrů dle glykemie, bílkoviny dle stavu pacienta. Farmakologická 

léčba je pouze symptomatologická, podáváme pankreatické enzymy, prokinetika, analgetika 

kromě morfia. Endoskopická léčba souvisí převážně s obstrukční formou pankreatitidy. 
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Chirurgická léčba nastupuje až v těžkých fázích onemocnění pankreatu, čímž rozumíme 

karcinom slinivky. [Dítě, 2011; Kelner, 2011] 

 

2.2.3 Ledviny a mozek 

Ledviny jsou párový orgán, fazolovitého tvaru, uložený v bederní krajině. Pravá ledvina 

leží níže než levá. Jsou chráněny tukovým pouzdrem. Skládá se ze dřeně a kůry. Základní 

jednotkou je nefron. Ten je tvořen Bowmanovým váčkem a kanálkovým systémem. Odtud je 

přefiltrovaná moč odváděna do pyramid, dále do kalichů a nakonec do ledvinné pánvičky. 

Odtud již močovými cestami do močového měchýře a je vylučována ven z těla. Za 24 h 

vytvoří ledvina až 150 l primární moče, ta je ještě v ledvině přefiltrována pomocí 

kanálkového systému. Z těla je vylučována sekundární moč, které je 1,5 l za 24 h. Tato 

hodnota se liší podle příjmu tekutin. Kůra nadledvin má hormonální funkci. Tvoří hormony 

renin, působící na množství vylučované moče a erytropoetin, který ovlivňuje růst krevních 

buněk. [Marieb, 2005] 

Mozek je nejsložitější a nejdůležitější orgán těla. Váží průměrně 1,5 kg. Skládá se z bílé 

hmoty, která je vnitřkem mozku; a šedivé hmoty, která tvoří kůru mozkovou. Mozek dělíme 

na 2 hemisféry, mezimozek, mozkový kmen a mozeček. Hemisféry jsou odděleny příčným 

mozkovým zářezem na pravou a levou polovinu. Dále na povrchu hemisfér pozorujeme rýhy 

(sulci) a závity (gyri). Hemisféry rozdělujeme do pěti jednotlivých laloků. V čelním laloku je 

důležité centrum pro paměť, Brocovo centrum řeči atd. Temporální lalok je důležitým 

střediskem pro Wernikeovo centrum řeči. V temenním laloku jsou důležité dva gyri, jsou  

to gyrus precentralis (centrum motoriky) a gyrus postcentralis (centrum senzoriky). V týlním 

laloku se nachází velmi důležité centrum zraku. Mezimozek je převážně tvořen šedou 

hmotou mozkovou a skládá se z thalamu, hypotalamu a epithalamu. Mozkový kmen je 

uložen v zadní části mozku a je poměrně malý. Je složený z 3 částí, středního mozku, 

Varolova mostu a prodloužené míchy. Prodloužená mícha je důležitým centrem pro základní 

životní funkce. Poslední částí mozku je mozeček. Ten je důležitý z důvodu centra  

pro rovnováhu a vnímání pohybu a polohy těla. Mozek kryjí pleny pia mater, arachnoidea  

a dura mater. V mozku jsou 4 komory, které jsou vyplněné mozkomíšním mokem, který 

chrání mozek před porušením jeho nadlehčováním v lebeční oblasti. [Marieb, 2005] 
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Selhávání jater a ledvin následně vyvolává poškození mozku na různých úrovních. 

Nedostatečnost jater působí na ledviny. Ledviny na to odpovídají snižováním své funkce  

a nakonec dojde i k jejich insuficienci. Tím vzniká hepatorenální selhání. V tomto stadiu 

ledviny nečistí krev od metabolitů a zplodin. Moč se netvoří, je nedostatek albuminu v krvi, 

vznikají otoky, hlavně DK a ascités. Zplodiny nadále ohrožují další orgány, hlavně mozek, 

který je na to velmi zranitelný. Dochází k hepatoencephalopatii, která má za následek 

poruchy vědomí, myšlení, paměti, koncentrace a může vzniknout až demence. [Klener, 2011] 

 

2.3    PNP u pacientů s ebrietou  

Ebrieta, nebo také opilost je stav, kdy množství požitého alkoholu začne ovlivňovat 

centrální nervový systém (CNS). Chování pacienta závisí na množství alkoholu v krvi, která  

se udává v promilích, stavu a snášenlivosti organismu. Účinky alkoholu jsou u každého 

jedince naprosto individuální. Většina lidí zezačátku reaguje rozjařeností, dobrou náladou  

a energičností. Poté však s přibývajícím množstvím alkoholu dochází k útlumu, špatné 

koordinaci pohybů a následně spavosti. V nejhorších případech nastává ztráta sebekontroly  

a poměrně často dochází k násilným trestným činům. *Ondriová, 2012; Ševela, 2002] 

Ebrieta se dělí do 4 stadií. 1. stadium se projevuje špatnou výslovností, lehkou ataxií, 

zhoršenou koordinací pohybů, euforií. Tyto příznaky se dostavují při 0,5 – 1,5 ‰ alkoholu 

v krvi, podle projevů označujeme toto stadium jako excitační. 2. stadium neboli hypnotické 

poznáme podle podrážděnosti, agresivity a těžké ataxie. Nastupuje při 1,5 – 2,5 ‰ alkoholu 

v krvi. 3. stadium známé jako narkotické se dostavuje při 2,5 – 4 ‰. Příznaky tohoto stadia 

jsou zmatenost, somnolence až kóma, snížený práh bolesti, hypoglykémie, sníženou TT. 

Nakonec 4. stadium, které se projeví při více jak 4 ‰ alkoholu v krvi. Poznáme podle kóma, 

pacient nemá reflexy, útlum dechového centra, srdeční selhání. Při zjištění prvního  

a druhého stadia voláme policii ČR, pokud je podnapilý bez zranění. U třetího a čtvrtého 

stadia musíme vždy volat ZZS. Projevy nemusí být u každého vyjádřeny stejně, záleží na věku, 

pohlaví, pravidelnosti požívání alkoholu, metabolismu a celkovém stavu jedince.  *Remeš, 

2013] 

U pacientů v ebrietě je velmi obtížné odebrat anamnézu. Pro zdravotnického záchranáře 

je ovšem velmi cenná. Proto se jí snaží dostat od personálu zařízení, kde jedinec popíjel,  
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za předpokladu, že se opilý nachází ještě v zařízení. Pokud RZP jede ke zraněnému na ulici, 

tak musí jeho stav odhadovat. U každého jedince se projevy opilosti dostavují při jiné hladině 

alkoholu v krvi. Důležité je postupovat dle ATLS protokolu (A, B, C, D, E systém). Úkolem RLP 

je zajistit pacienta, stabilizovat, zjistit poranění a podle stavu předat policii, která ho odveze 

na záchytnou stanici, nebo odvézt pacienta na urgentní příjem, kde nemocného dovyšetří  

a určí směr léčby. Pokud se jedná o zranění způsobené druhou osobou, hlavně při potyčkách, 

měla by provézt vyšetření případu policie. [Dobiáš, 2007; Dobiáš, 2013; Kolektiv autorů, 

2008; Remeš, 2013] 

 

2.3.1 Úrazy 

Nejčastěji jsou podnapilí pacienti ošetřováni kvůli úrazům, které si způsobili z důvodů 

špatné koordinace, autonehodách a při potyčkách. Mezi nejčastější zranění patří úrazy hlavy, 

krku, zlomeniny končetin, řezné a bodné rány. Na úrazy hlavy a krku pomýšlíme vždy, pokud 

došlo k pádu; nemocný je v bezvědomí a nikdo neví, jak k němu došlo. Zraněný udává bolest 

hlavy a krku; vidíme známky krvácení v těchto oblastech. Důležité je zajištění krční páteře 

imobilizačním límcem proti možnému poranění míchy. Při traumatech hlavy automaticky 

myslíme na poškození mozku. Poškození mozku může být komoce, kontuze, difúzní axonální 

poranění, subdurální hematom a intracerebrální hematom. Dle toho se odvíjí stav 

nemocného. Zjistíme GLASGOW COMA SCALE (GCS), pokud je pod 8 zajistíme dýchací cesty 

bez myelorelaxancií, jen v analgosedaci, protože by došlo ke zkreslení neurologických obtíží. 

DC zajišťujeme i při SpO2  pod hodnotu 90 % i při podání 100 % O2. Převedeme nemocného 

na UPV. Musíme myslet na možnost edému mozku a dbáme na jeho prevenci (Manitol®, 

Thiopental®- jen u hemodynamicky stabilního pacienta). Dbáme na prevenci aspirace. 

Zajistíme žilní vstup. Prohlédneme důkladně postiženého. Při krvácení rány sterilně kryjeme. 

Nemocného transportujeme vleže a snažíme se o minimální polohování, z důvodu možného 

dalšího poškození raněného. *Dobiáš, 2007; Dobiáš, 2013; Kolektiv autorů, 2008; Remeš, 

2013] 
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2.3.2 Pohmožděniny, vymknutí a fraktury 

Mezi další časté úrazy řadíme pohmožděniny, vymknutí a fraktury. Ty vznikají také 

nejčastěji po pádech, autonehodách, zasažením tupým předmětem. Pohmožděniny  

se projevují různě velkým hematomem. Od petechií až po rozsáhlé krevní výrony. Vymknutí  

a fraktury nejsou u podnapilých jedinců vzácností. Je důležité zjistit, o jaké zranění se jedná, 

zda o uzavřené nebo otevřené. Odstraníme veškeré šperky a vše co by mohlo působit jako 

škrtidlo. Dále zjistíme hybnost, citlivost a prokrvení končetiny. Pokud je zlomenina zavřená  

a zraněný je oběhově stabilní, končetinu zafixujeme ve vakuové dlaze a odvezeme ho  

na emergenci nebo chirurgickou ambulanci. U otevřených fraktur zajistíme ránu  

proti krvácení sterilním krytím, zafixujeme končetinu ve vakuové dlaze, zajistíme cévní vstup  

a odvezeme zraněného na emergenci k dalšímu vyšetření a léčbě. Zvláštností je zlomenina 

pánve z důvodu velké krevní ztráty. Ta vzniká hlavně při autonehodách. Znehybníme pánev 

ve vakuové dlaze, zajistíme min. 2 i. v. vstupy (případně intraoseální vstup), podáváme 

krystaloidní roztoky na doplnění krevního oběhu, sledujeme fyziologické funkce a celkový 

stav zraněného, podáváme silná analgetika. Pacienta akutně převezeme na urgentní příjem. 

*Dobiáš, 2007; Dobiáš, 2013; Kolektiv autorů, 2008; Remeš, 2013+ 

 

2.3.3 Bodné a řezné rány 

Vznikají hlavně při potyčkách v barech. Řezné rány jsou nejčastěji způsobené střepy, 

nožem apod. Po příjezdu zhodnotíme celkový stav zraněného a zjistíme jaká poranění má. 

Pokud se jedná pouze o povrchová zranění, vše sterilně kryjeme, kontrolujeme fyziologické 

funkce a odvezeme poraněného na chirurgickou ambulanci. Bodná zranění jsou způsobená 

nožem nebo jiným předmětem, nejčastěji v oblasti břicha, ledvin a hrudníku. Předmět 

necháme vždy v ráně, zjistíme fyziologické funkce, vědomí, zajistíme i. v. vstup a podáme 

krystaloidní roztok na doplnění krevního oběhu. Okolí rány sterilně kryjeme, znehybníme 

zraněnou část nebo pacienta celého. Pacienta okamžitě odvezeme na emergenci. *Dobiáš, 

2007; Dobiáš, 2013; Kolektiv autorů, 2008; Remeš, 2013+ 
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2.3.4 Bezvědomí 

Vědomí je stav mysli, při němž člověk zůstává bdělý. Přitom je zachována schopnost 

myšlení, orientace a pozornosti. Při vědomí je člověk schopný zachycovat různé podněty  

a zároveň na ně reagovat. Plné vědomí je zajištěno správnou funkcí a souhrou korových 

oblastí obou mozkových hemisfér. [Vokurka, 2008] 

Poruchy vědomí dělíme na kvalitativní a kvantitativní. Do kvalitativního řadíme mdlobu, 

obnubilaci, delirium, amenci, agonii. Do kvantitativního patří somnolence, sopor, kóma. 

Mdloba je dočasná ztráta vědomí z důvodu nedostatečného prokrvení mozku. Zároveň 

pacient přestává reagovat na vnitřní i vnější podněty jako je bolest, či hluk. Obnubilace je 

mrákotný stav, při němž je zachována plná orientace, avšak pacient není schopen 

samostatného jednání. Delirium je stav naprosté dezorientace, postižený má poruchy 

vnímání (halucinace), může být rozrušený, úzkostný. Amence neboli zmatenost, je stav,  

kdy postižený není orientován v čase, prostoru, osobě. Agónie, nebo také terminální stav  

při umírání, dochází k selhávání základních životních funkcí. Somnolence je lehké bezvědomí, 

kdy je nemocný spavý, dá se probudit zvýšeným hlasem, bolestivým podnětem. Sopor je 

střední bezvědomí, nemocného lze probudit pouze silným bolestivým podnětem. Kóma je 

těžké bezvědomí, kdy pacienta nelze probudit. [Vokurka, 2008] 

Nejčastěji je bezvědomí způsobené alkoholem. Bezvědomí může být život ohrožující stav, 

a proto ho nikdy nesmíme podceňovat. Při zásahu u pacienta, který je v bezvědomí,  

se snažíme orientačně zjistit jeho hloubku pomocí bolestivých podnětů. Když nemocný 

nereaguje, zhodnotíme oběh, dýchání, GCS, zjistíme hladinu glykémie a odér z úst. 

Zavedeme flexilu a podáme krystaloidy na doplnění tekutin. Pokud je GCS pod 8 postiženého 

zaintubujeme a napojíme na umělou plicní ventilaci (UPV). Převážíme raněného na urgentní 

příjem k dalšímu dovyšetření a léčbě. *Dobiáš, 2007; Dobiáš, 2013; Kolektiv autorů, 2008; 

Remeš, 2013+ 

 

2.3.5 Autonehody 

Díky alkoholu se stane mnoho úrazů, často polytrauma. Mezi velmi časté patří 

autonehody. Dle policie ČR se za rok 2012 stalo 81 404 autonehod a z toho 4 974 bylo  

pod vlivem alkoholu. 4030 dopravních nehod způsobili řidiči motorového vozidla, 206 
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podnapilí chodci, 727 případů byli cyklisti a 11 ostatní. Tato čísla jsou poměrně vysoká, proto 

se také zpřísňují kontroly požitého alkoholu před jízdou a tyto přestupky jsou velmi vysoko 

sankciovány. [Policie ČR, 2012; Tesařík, 2012] 

 

2.3.6 Hypotermie 

Hypotermií rozumíme stav, kdy tělesná teplota (TT) klesne pod 35 °C. Projevuje  

se postupným třesem, ztrátou citlivosti v akrálních částech těla, postupnou poruchou 

paměti. Při TT okolo 32- 30 °C už vidíme cyanózu, svalovou ztuhlost, pod 30 °C se vyskytuje 

fibrilace síní a může nastat šok ze zahřívání. Při dalším snižování TT nastává bradykardie, 

iracionální chování, omezené dýchání, nepravidelná srdeční akce. Při 27 °C nastává kóma  

a fibrilace komor. Pokud TT klesne pod 25,6 °C, dochází k zástavě srdce a dýchání. V zimních 

měsících je u lidí užívajících alkohol častým jevem prochladnutí, omrzliny až smrt umrznutím. 

Jak je popsáno výše pro PNP je důležité jaká je TT postiženého. Díky alkoholu dochází 

k rychlejší ztrátě tepla, protože dilatuje cévy. Pro PNP je důležité zajistit základní životní 

funkce a minimální pohybovou aktivitu nemocného. Zakryjeme ho termofolií. Tělo 

postiženého postupně zahříváme, rychlým zahřátím by došlo k selhání oběhu. A dle stavu 

převezeme pacienta na interní či chirurgický příjem. *Dobiáš, 2007; Dobiáš, 2013; Kolektiv 

autorů, 2008; Remeš, 2013] 

 

2.3.7 Krvácení do horní části GIT 

K chronickým alkoholikům jezdí RZP nejčastěji z důvodu masivního krvácení z horního 

trávicího traktu. Příčinou tohoto krvácení je ruptura jícnových varixů. Je to život ohrožující 

stav. Musíme zajistit i. v. vstup a podáváme krystaloidní roztoky (event. koloidní) na doplnění 

objemu krevního oběhu. Z farmak můžeme podat terlipressin (Remestyp®) v množství 

1-10 mg i. v. Provedeme balónkovou tamponádu Sengstakenova-Blakemorovou sondou. 

Pacienta převezeme na pracoviště s možností provedení endoskopie. *Dobiáš, 2007; Dobiáš, 

2013; Kolektiv autorů, 2008; Remeš, 2013+ 
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2.4  Alkoholismus 

Alkoholismus lze popsat jako stav, kdy člověku jeho závislost způsobuje poruchy 

tělesného a duševního zdraví, poškozuje společenské vztahy a činnosti s nimi spojené. 

[Šenkárová, 2012] 

Přístup k alkoholu můžeme rozdělit do 4 skupin. 1. skupinou jsou abstinenti, kteří alkohol 

nepijí minimálně 3 roky nebo ho nepijí vůbec. Další jsou konzumenti, ti pijí jen minimálně. 3. 

skupinou jsou pijani, ti pijí pro příjemné účinky alkoholu. A poslední jsou alkoholici, u nich je 

rozvinutá drogová závislost, která se rozvijí 10 - 15 let. Toto ovšem neplatí pro všechny, 

rozdíly panují ve věku i pohlaví. [Ondriová, 2012] 

 

2.4.1 Závislost 

Je to skupina fenoménů, které mají na jedince vliv z fyziologického, behaviorálního  

a kognitivního hlediska. Jednotlivé látky mají na jedince takový vliv, že je upřednostňuje  

před svými původními zájmy. Pro syndrom závislosti je charakteristická silná touha. Potvrzení 

závislosti se dělá na základě vyvstání 3 jevů během jednoho roku. Mezi tyto jevy řadíme 

silnou touhu nebo pocit puzení užívat látku, potíže v sebeovládání, tělesný odvykací stav, 

průkaz tolerance k účinku látky, postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů  

a pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků. [Nešpor, 2007] 

 

2.4.2 Příznaky 

Ebrietas simplex popisuje Ondriová do několika stádií. 1. stadium můžeme označit  

za stadium spokojenosti, veselosti, výřečnosti. Tento stav je při 1 - 1,5 ‰ alkoholu v krvi. 

Pokud člověk pokračuje v přísunu etanolu tak nastává 2. stadium (1,5 – 3 ‰ alkoholu). To se 

vyznačuje nekritickým, netaktním a nepromyšleným chováním. Je porušená artikulace, 

nekoordinované pohyby, velké střídání nálad, dvojité vidění a tep stoupá až na 100/min.  

Při 3. stadiu dochází k otravě krve, protože alkohol v krvi stoupá nad 3 ‰. Tento stav  

se může stát velmi vážným až život ohrožujícím. Projevuje se únavou, ospalostí, blednutím, 

zvracením, dochází k samovolnému a neovlivnitelnému odchodu moči a stolice. Vznikají 
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palimpsesty neboli alkoholová okénka, kdy si postižený nepamatuje, co se s ním dělo. 

*Ondriová, 2012+ 

Ve fázi alkoholismu dochází k sociálnímu odcizování. Nyní se už člověk stává pacientem, 

neboť je duševně nemocný. Mnozí lidé kvůli alkoholu ztratí práci, manželku, rodinu, bydlení, 

způsobí dopravní nehodu, trestný čin a stále více tíhnou k alkoholu, který jim pomáhá tyto 

trable překonat. Ale tím se ještě více prohlubuje jejich odcizování a znásobují problémy. 

Tento bludný kruh se stále opakuje, až dojde k bodu, kdy pacient má velké zdravotní 

problémy. V tomto okamžiku se mohou stát jen 2 věci. Buď pacient uzná, že je nemocný  

a začne svou závislost léčit. Nebo si to nepřipustí a zemře na následky svého rozhodnutí v pití 

neustat a dojde k selhání některého z poškozených orgánů. *Ondriová, 2012+ 

Při náhlém vysazení a nedostupnosti etanolu (vyskytuje se i u jiných návykových látek)  

se dostavují abstinenční příznaky. Dochází ke stimulaci CNS, objevuje se hypertenze, 

tachykardie, dysarytmie, tachypnoe, neklid, pocení, toxická psychóza, třes, reaktivní 

mydriáza, hypertermie, křečové stavy, které se po náhlém vysazení alkoholu objevují  

do 24-48 hodin a mohou trvat až 6 hodin. Dále má pacient halucinace (nejčastěji zrakové), 

dezorientace a trpí panickými reakcemi. Může se dostavit agrese, vulgárnost, podezřívavost 

nebo nastane pravý opak nápadná spavost až bezvědomí. [Ševela, 2002] 

Delirium je soubor příznaků, který je přechodný a je charakterizovaný globální poruchou 

kognitivních procesů a poruchami úrovně vědomí. Ve většině případů se tento stav v nočních 

hodinách zhoršuje. Pacient trpí poruchou spánkového cyklu, kdy se mu převrátí spánek  

a bdění. Nemocný je dezorientovaný, má sníženou pozornost, zhoršenou paměť, mírná 

dyskoordinace, porušená řeč, má strach a je neklidný. Jsou často přítomny halucinace  

a bludy. Delirium nevyvolává jen alkohol ale i spousta jiných látek, jako například barbituráty, 

benzodiazepiny, hypnotika, antiokluziva, opioidy a jiné. Vyvolávají ho různé návykové látky, 

ale může být příznakem i spousty jiných onemocnění jako např.: mozkové abscesy a nádory, 

encefalitídy, meningitídy, při poškození cévního zásobení mozku, u stavů s vysokými 

teplotami, u infekcí, metabolické poruchy (hypoglykémie, nerovnováha ABR), poruchy jater 

 a jiné.  *Ševela, 2002+ 
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2.4.3 Příčiny alkoholismu 

Zpočátku začínají lidé pít ze společenského statutu. Mladiství, kteří nemají pít vůbec, 

zkouší alkohol proto, že je to zakázané, něco, co mohou jen dospělí. Zakázané ovoce nejvíce 

chutná. Dále je tu nátlak, ten kdo nepije, nepatří mezi nás. V pozdějším věku jde spíše  

o setkání u piva. Dnes, když si chtějí lidé promluvit, vyměnit si novinky, probrat problémy, 

vždy se to řeší nad skleničkou vína nebo piva. Bez alkoholu jako takového si lidé už ani 

nedokáží představit zábavu. Toto se dále rozvíjí a graduje, až se u některých jedinců vyvine 

závislost na těchto setkáních, na která chodí později i sami, jen aby si dali sklenku. Jak už bylo 

řečeno v příznacích, alkohol může v rodině, v zaměstnání, v běžném životě způsobit 

problémy, které jedinec zase řeší alkoholem. U zdravotníků to mohou být různé situace 

z práce, pacienti, kteří nespolupracují, kolektiv, stres. [Ondriová, 2012] 

 

2.4.4 Diagnostika alkoholismu 

Alkoholismus lze diagnostikovat již podle několika dobře volených otázek z anamnézy. 

Ovšem to nikdy nestačí. Nemocný se musí nadále dovyšetřit. Anamnéza je jedna 

z nejdůležitějších a nejzákladnějších částí. Zdali patří pacient mezi alkoholově závislé nebo 

ne, musí určit psychiatr. Ten k tomu může použít různé testy a škály jako např. Revidovaná 

klinická stupnice hodnocení alkoholového abstinenčního syndromu; Posouzení frekvence  

a kvality přijímání alkoholu; Rychlý screeningový test alkoholu; The CA GE test; The T-ACE 

test. Všechny tyto testy jsou použitelné i pro sestry, aby věděly, jak se k takovému pacientu 

chovat, a jak k němu přistupovat. Protože lze očekávat, že se u nemocného vyskytnou 

abstinenční příznaky, a jako na takové je dobré se připravit. [Šenkárová, 2012; Ball, 2004] 

Pokud se postižený dostane do nemocnice nejčastěji z důvodu úrazu, musí se vyšetřit 

hladina alkoholu v krvi, glykémie, ionty včetně Ca a Mg, urea, kreatinin, jaterní testy a CT 

mozku (asi u 6 % vyšetřovaných se zjistí intrakraniální poranění). Důležité je u pacientů 

vyšetřit krev na HIV, hepatitidy B a C. A u lidí bez domova nebo zanedbaného vzhledu dát 

pozor na parazity (vši, blechy, svrab). Nebo alespoň myslet na to, že by něco takového 

nemocný mohl mít. [Šenkárová, 2012; Ševela, 2002] 
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2.4.5 Léčba alkoholismu 

Léčba je závislá na stupni závislosti pacienta, dále na věku, jeho přístupu, ochotě 

přestat pít, jeho celkovém stavu. Působí se na fyzickou, psychickou i sociální stránku jedince. 

Liší se dle každého nemocného, proto je vždy individuální. Samozřejmě její důležitou 

podstatou je psychoterapie. Díky ní se snažíme pacienta opět zařadit do běžných činností. 

[Nešpor, 2009] 

Pokud se jedná o škodlivé užívání alkoholu, jak to rozděluje Nešpor, tak stačí krátká 

intervence. Tu může použít kterýkoliv lékař, ideálně obvodní lékař, který má k nemocnému, 

nebo by měl mít, nejblíže. Výjimkou nejsou všeobecné sestry, rehabilitační pracovníci, či další 

ošetřující personál. Lékař by měl na pacienta začít působit ve chvíli, kdy začíná mít 

pochybnosti nebo cítí, že alkohol má špatné účinky. Buď při úrazu, nebo při zjištění nějakého 

onemocnění, dříve si tento fakt nemocný nepřipustí. Působí na něho pomocí motivace, 

dočasnou abstinencí (do další kontroly), doporučení skupin lidí, kteří abstinují, vyhýbat  

se alkoholovému sezení, podpořit i po telefonu, nabídnout pomoc kdykoliv apod. [Nešpor, 

2009] 

U závislosti je v první řadě soustavná léčba specializovanými odborníky na závislosti, 

tedy odborníky z adiktologie. Z farmak lze podat naltrexon, který snižuje chuť k alkoholu 

nebo lépe řečeno příjemné prožitky z alkoholu. Alkohol nepřinese to, co jedinec očekává  

a alkohol mu nechutná. Velmi vhodné je docházení do pomocných organizací pro osoby, 

které jsou, nebo byly na alkoholu závislý. Mezi nejvýznamnější patří např. organizace 

Anonymních alkoholiků, různé doléčovací skupiny, nebo již abstinující skupiny lidí. [Nešpor, 

2009] 

 

2.4.6 Prevence alkoholismu 

Problémy s alkoholem mají zdravotníci častější než běžní lidé. Mnohdy je to spojené  

se stále zvyšujícími se nároky na zdravotníky a tím zvyšujícím se stresem. Proto je velmi 

podobná jako u stresu viz prevence stresu a syndrom vyhoření. [Nešpor, 2009] 
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2.5  Stres 

Stres je psychický stav, při kterém působí na člověka zátěžové faktory, tzv. stresory.  

Ty mohou být ve formě vysoké fyzické námahy, jakékoliv organismus zatěžující nemoci,  

či práci ve velké časové tísni atd. Tělo se nadměrnému stresu brání aktivací obranných látek, 

které potom mohou chybět při obraně proti běžně přenosným nemocem. V malém množství 

je stres prakticky neškodný a patří ke každodennímu životu, může být i prospěšný. 

[Simonová, 2010] 

 

2.5.1 Příznaky  

Ze začátku se stres projevuje ztrátou energie, nespokojeností s pracovními výsledky  

a zdravotními problémy. V další fázi klesá pracovní nasazení, člověk ztrácí sebedůvěru. Začíná 

být naštvaný, podrážděný, jeho myšlenky jsou negativní. Přestává uvažovat racionálně, ztrácí 

schopnost vykonávat svou práci na profesionální úrovni. Nakonec takový člověk může 

ohrožovat pacienty svým laxním a nedostatečným přístupem. Svůj stres a špatnou náladu 

může přenášet i na své okolí (kolegy, pacienty, rodinu). V kolektivu dojde k přenosu 

negativních emocí, ty vyvolají špatnou atmosféru na pracovišti a pak nelze vykonávat práci 

na úrovni, která je ve zdravotnictví vyžadována. Pacient nemusí podrážděné chování 

zdravotníka chápat. Může si klást za vinu, že to je kvůli němu samotnému, zvyšuje se u něho 

stres, zhoršuje léčebný proces a prodlužuje hospitalizace. Nebo dojde k nespokojenosti 

s poskytovanou péčí a problémy ve vyšším managementu zdravotnického zařízení. 

[Simonová, 2010] 

 

2.5.2 Příčiny 

Zdravotničtí pracovníci a zejména záchranáři jsou vystaveni obrovskému tlaku 

společnosti tím, že si nemohou dovolit chybovat. Zároveň časová tíseň, ve které je třeba 

dělat vždy správná rozhodnutí, nepřidá nikomu z nich na pracovní pohodě. Práce s lidmi je 

také velmi specifická, v drtivé většině je pacient ve stresové situaci, kterou dále šíří do okolí. 

Zejména lidé, kteří nemají k pacientům profesionální odstup, častěji podlehnou stresu. 

[Simonová, 2010] 
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2.5.3 Léčba 

Léčba je úzce spjatá s prevencí. Na prvním místě je duševní hygiena. Člověk se musí 

naučit odpočívat jak fyzicky, tak především psychicky.  K tomu pomáhají různá relaxační 

cvičení. Neméně důležité je i rozvoj vlastní osobnosti. Tím je myšleno cílené trávení volného 

času, buď různými koníčky, nebo sportem. V této oblasti velmi pomáhá stanovení si vlastních 

cílů, kterým směrem by se měl náš život ubírat. Tyto a jim podobné další faktory nám 

pomáhají udržet schopnost pozitivního myšlení a přístupu k psychicky náročnému povolání, 

viz syndrom vyhoření. (Haluzíková, 2010) 

 

2.5.4 Prevence 

Zdravotnický záchranář, všeobecná sestra, hasič a policista patří mezi pomáhající profese, 

nejvíce ohrožené stresem. Každý z nich se snaží pomoci druhým jakýmkoliv způsobem, ale 

psychosociální ohrožení stresem si připouští jen málokdo. Lidé těchto profesí proto nejčastěji 

zasahuje syndrom vyhoření, který je jen vrcholem pyramidy složené z nakumulovaného 

stresu, bezmocnosti a ohrožení vlastního života. Záchranář by měl proto umět pečovat sám 

 o sebe, neboť to je nejdůležitější faktor, jak udržet svou psychiku v pozitivní relaci. Jednou 

z možností, kterou tito lidé mají je využití specialistů z psychosociální intervenční služby. 

Mezi něž patří peer, psycholog či psychiatr, koordinátor či odborný garant. Základním 

kamenem bývá Peer, což je odborně proškolený kolega, jehož úkolem není hodnotit či radit. 

Tento člověk musí umět vyslechnout a podpořit. Vyskytuje se na každém hlavním krajském 

výjezdovém stanovišti. O vše, co chceme, aby dobře a bezchybně fungovalo, se musíme 

starat. Náš psychický stav není výjimkou. Je velmi důležité při jakémkoliv problému zajít  

za odborníkem a nechat si poradit a to čím dříve, tím lépe. [Štancel, 2012] 

 

2.5.5 Syndrom vyhoření 

Syndrom vyhoření vzniká na podkladě dvou hlavních příčin: velké požadavky a chronický 

situační stres. Projevuje se emociálním a fyzickým vyčerpáním, negativním postojem k práci 

a nejčastěji postihuje zdravotníky. Ovšem platí to především pro pomáhající profese  

a pro povolání, kdy je častý a přímý kontakt s lidmi. Už v roce 1989 v Americe se začali 

zabývat nadměrným stresem a syndromem vyhoření u zdravotnických záchranářů. Zjistili,  
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že věk a délka pracovní zátěže má vliv na narůstající stresové vypětí. Můžeme definovat  

několik fází, kdy první je nadšení z práce, které vystřídá stagnace. Následuje frustrace, kdy 

člověka práce netěší, je nešťastný, to se vyvine v apatii, ve které zdravotník rezignuje 

 na práci. Je nepříjemný na pacienty, všichni ho jenom obtěžují, až nakonec dojde 

k samotnému vyhoření, což je úplné vyčerpání organismu. Konečná fáze je o to horší, 

 že může vyústit až v sebevraždu. Pokud jsou příznaky přítomné více jak jeden měsíc, 

můžeme mluvit o syndromu vyhoření. Léčba spočívá v podávání anxiolytik, SSRI, dlouhodobá 

psychoterapie. [Dobiáš, 2007;  Cyndulka, 1989] 

Tomuto stavu se snažíme předcházet, což je cílem všech pracovníků v pomáhajících 

profesích (zdravotničtí záchranáři, všeobecné sestry atd.). Preventivní techniky syndromu 

vyhoření jsou celkem jednoduché, ale často na ně zdravotníci nemají čas nebo je 

nenapadnou.  

Mezi základní patří udělat si čas na sebe; mít se rád; umět odpočívat; „nenosit si práci 

domů“; být empatický(á), ale nerozdávat se; mít čas na své zájmy a koníčky. Důležité jsou 

různé workshopy, postgraduální vzdělávání, semináře. Zdravotník by měl zvládat asertivní 

chování, vhodná je sebeobrana a samozřejmostí je ovládat způsoby zvládání stresu. 

V případě, že tyto techniky vůbec nepomáhají, je nasnadě změna zaměstnavatele nebo 

celého povolání. [Woleská, 2001] 

 

2.6  Alkohol ve společnosti 

To jak jednotliví zdravotníci přistupují k intoxikovanému pacientovi, ať už intoxikaci 

způsobily drogy, alkohol či léky, je odrazem jejich vlastní osobnosti. Jejich charakteru, 

temperamentu, vlastnosti a struktury osobnosti. Pohled zdravotníků na alkoholiky můžeme 

rozdělit do dvou skupin. V té první skupině jsou ti, kteří se k nemocnému 

v opakované ebrietě budou chovat jako k někomu, kdo je vážně psychicky nemocný. Protože 

toxikomanie patří mezi duševní poruchy a poruchy chování jak je uvedeno v Mezinárodní 

klasifikaci nemocí. Budou k němu přistupovat s profesionálním chováním a budou s ním 

jednat jako s každým jiným nemocným člověkem. Potom je tu druhá skupina zdravotníků.  

Ti plní své povinnosti přesně tak, jak se má, o tom není sporu. Ale budou vytvářet atmosféru, 

že je intoxikovaný otravuje, že nemá nic lepšího na práci, že neví co s penězi, nebo naopak 
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žádné nemá, ale i přesto si radši koupí alkohol nebo drogu, než třeba rohlík. K takovým 

pacientům cítí odpor, nenávist, znechucení, opovržení nebo naopak lítost, smutek. Jak již 

bylo řečeno, závisí to na povaze zdravotníka, na jeho dřívějších zkušenostech  

a na individuální situaci. *Woleská, 2001+ 

Napadení zdravotníka jedincem pod vlivem alkoholu je poměrně časté. Patří sem 

napadení fyzické, psychické nebo slovní. Fyzické napadení končí oděrkami až zlomeninami, 

jsou známy i případy s otřesy mozku. Co se týče psychického a slovního napadení, jedná  

se především o vulgární nadávky, vyhrožování, urážení, ponižování atd. [ZDN, 2011] 

Metanolová aféra vypukla na podzim 2012. Během kritického období, kdy probíhala 

spousta policejních razií na zabavení pančovaného alkoholu, zemřelo na 5 desítek lidí, 

několik desítek bylo hospitalizováno a také došlo k několika případům částečného nebo 

úplného oslepnutí. Od 14. září 2012 vyhlásilo MZČR prohibici, která znamenala úplný zákaz 

prodeje a distribuce tvrdého alkoholu nad 20 %. 27. září byla prohibice zmírněna. Na pulty 

obchodů se mohl dostat pouze alkohol vyrobený po 1. lednu 2012. Tvrdý alkohol musel 

projít testováním nezávadnosti a poté překolkováním.  MZČR zavedlo tzv. „rodokmen“ 

jednotlivého alkoholu, kde je uveden jeho původ. *MZČR, 2012; + 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1  Výzkumné otázky 

1. Budou zdravotní záchranáři pít alkohol kvůli stresu? 

2. Budou mít zdravotničtí záchranáři negativní přístup k podnapilým pacientům? 

3. Budou zdravotničtí záchranáři mít pocit soucitu a smutku při pohledu na opilé 

mladistvé? 

4. Má délka praxe na zdravotnické záchranné službě vliv na pití alkoholu samotných 

záchranářů? 

3.2  Metodika práce 

Absolventská práce patří do teoreticko – výzkumných prací. Jednalo se o kvantitativní 

výzkumné šetření, které sledovalo 4 cíle. K potřebám mé absolventské práce jsem vytvořil 

dotazník, který je celý uvedený v příloze. Dotazník je písemnou formou řízeného rozhovoru, 

který je na rozdíl od ústní formy rychlejší a méně náročný. Zajišťuje nám mínění respondentů 

o dané problematice. (Kutnohorská, 2009) 

Při přípravě dotazníku jsem si stanovil hlavní cíl dotazníkového šetření. Podle cíle jsem  

si připravil jednotlivé otázky a ty si seřadil a upravil tak, aby byly smysluplné. Před samotným 

výzkumem jsem provedl pilotáž v červnu 2013 na malém počtu respondentů. Podle výsledků 

a konzultace s respondenty jsem ho upravil do konečné podoby tak, aby byl co nejvíce 

srozumitelný. Konečná forma dotazníku se skládá z 19 otázek, které jsou otevřené, 

polootevřené a uzavřené. Dotazník vyplnili zdravotničtí záchranáři na několika stanovištích 

zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje s písemným souhlasem vrchní sestry ZZS. 

Dotazník odevzdalo 33 mužů a 19 žen. Samotné výzkumné šetření probíhalo od 1. 8. 2013 do 

30. 9. 2013. Návratnost dotazníků byla 100%, jelikož jsem sběr dotazníků prováděl osobně. 

Dotazník byl plně anonymní z etických důvodů. Výsledky mohou být zkreslené v důsledku 

malého počtu respondentů. Získané informace jsem zpracoval pomocí čárkovací metody. 

Tato data pak zanesl do tabulek četností, pro usnadnění další práce a přehlednosti 

jednotlivých informací. Tabulky, grafy a veškeré další výpočty jsem prováděl v Microsoft 

Office Word 2007 a Microsoft Office Excel 2007. Jednotlivé grafy a tabulky jsou doplněné 

popisnými informacemi. 
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3.3  Prezentace výsledků  

1. Otázka: Pohlaví? 

Tab. 1 Pohlaví respondentů 

pohlaví muži ženy celkem 

počet 33 19 52 

 

V tabulce č. 1 vidíme, že se dotazníkového šetření zúčastnilo celkem 52 respondentů 

z toho 33 mužů a 19 žen. 

 

 

2. Otázka: věk? 

 

Obr. 1 Graf průměrného věkového rozložení respondentů 

 

Průměrný věk mužů byl 40 let a u žen 37,5 roku. Názorně to vidíme na grafu č. 1. 
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3. Otázka: délka praxe na ZZS? 

Tab. 2 Průměrná délka pracovní činnosti na ZZS 

pohlaví muži ženy 

průměrná délka praxe na ZZS 10,9 11 

 

Průměrná délka praxe u mužů je 10,9 let na záchranné službě a u žen 11 let. Vidíme, 

že je to u obou vzorků respondentů téměř stejné. Viz tabulka č. 2.  

 

Tab. 3 Vliv délky praxe na pití alkoholu 

délka praxe 
ženy muži 

pravidelně příležitostně pravidelně příležitostně 

do 1 roku 0 1 0 1 

1-5 let 0 4 3 9 

6-10 let 1 6 1 6 

11-15 let 0 3 1 3 

16-20 let 0 1 1 2 

21-25 let 0 2 2 1 

26-30 let 0 0 1 1 

31-35 let 0 1 0 0 

nevím 0 0 0 1 

celkem 1 18 9 24 

 

V tabulce č. 3 vidíme porovnání, jestli má délka praxe vliv na pití alkoholu. 18 žen a 24 

mužů pije alkohol nepravidelně a to ve všech rozmezích délky praxe. 1 žena a 9 mužů uvedlo, 

že alkohol pijí pravidelně. Více podrobností viz tabulka č. 3. 
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4. Otázka: rodinný stav? 

 

Obr. 2 Graf rodinného stavu dotazovaných 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 29 sezdaných jedinců, 12 respondentů má partnera 

či partnerku, 7 dotazovaných je rozvedených a 4 jsou svobodní. Viz. Graf č. 2. 

 

Tab. 4 Vliv rodinného stavu na pití alkoholu 

rodinný stav 
muži ženy 

pravidelně příležitostně pravidelně příležitostně 

ženatý/vdaná 3 17 0 9 

partner/ partnerka 3 4 1 4 

rozvedený(á) 2 2 0 3 

vdovec/vdova 0 0 0 0 

svobodný(á) 1 1 0 2 

celkem 9 24 1 18 

 

3 ženatí, 3 muži v partnerském vztahu, 2 rozvedení a 1 svobodný uvedli, že alkohol pijí 

pravidelně. 1 žena v partnerském vztahu pije pravidelně alkohol. Podrobnější přehled  

viz tabulka č. 4. 
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5. Otázka: Jak často ošetřujete pacienta v ebrietě? 

 

Obr. 3 Graf četnosti ošetřování pacienta v ebrietě 

Na grafu č. 3 pozorujeme, že 7 jedinců uvedlo, že pacienta v ebrietě ošetřuje často,  

6 respondentů 1x za měsíc, 5 dotazovaných ošetřuje opilého nemocného 1x týdně a 5 2x za 

měsíc. 2 respondenti uvedli, že ošetřují opilého 1x denně a 4 jedinci mají 2x týdně a další 4  

2-3x týdně opilého jedince.  Ostatní výsledky vidíme na grafu č. 3. 

6. Otázka: Voláte k agresivním opilým pacientům vždy policii? 

 

Obr. 4 Graf volání policie k ošetřování pacientů v ebrietě 

 

24 respondentů volá k agresivním opilým PČR, 3 uvedli, že nikoliv a 25 dotazovaných 

volá PČR jen pokud je nemocný v ebrietě ohrožuje. 
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7. Otázka: Setkal(a) jste se s agresivním podnapilým pacientem, který Vás při ošetření 

napadl? 

 

Obr. 5 Graf napadení opilým pacientem 

 

Na grafu č. 5 vidíme, že 28 zdravotnických záchranářů uvedlo, že bylo v terénu napadeno 

agresivním opilým pacientem, 2 uvedli, že dokonce mnohokrát. 22 jedinců nebylo napadeno. 

Tab. 5 Napadení zdravotnických záchranářů opilým pacientem 

Napadení zdravotního záchranáře ženy muži celkem 

slovní 6 4 10 

fyzické 6 15 21 

vulgarismy 3 5 8 

ničení majetku 1 2 3 

odmítnutí péče 1 2 3 

 

Tabulka č. 5 názorně ukazuje jednotlivý počet napadení zdravotnických záchranářů. 

Nejčastěji jsou napadeni fyzicky v jakékoliv podobě a to ve 21 případech, od strkání  

až po vážné úrazy hlavy a končetin. Méně často je slovní napadení 10 případů, 8 případů jsou 

vulgarismy, majetek ničili 3 nemocní v ebrietě a 3 opilí pacienti odmítli péči.  
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8. Otázka: Jaký máte vztah k opilým pacientům?  

 

Obr. 6 Graf vztahu k opilým pacientům 

 

29 zdravotnickým záchranářům vadí opilí nemocní, 7 respondentům jsou lhostejní a 16 

nad tím nepřemýšlí. Názorné zobrazení je na grafu č. 6. 

 

9. Otázka: Odrazuje Vás opilý pacient od profesionálního chování při výjezdu? 

 

Obr. 7 Graf přístupu k pacientům v ebrietě 

 

4 z 52 dotazovaných uvedlo, že je opilý pacient odrazuje od profesionálního chování,  

33 záchranářů občas odrazují a 15 uvedlo, že nikdy. Viz graf č. 7. 
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Tab. 6 Vliv délky praxe na profesionální přístup k opilým pacientům 

délka praxe 
ženy muži 

ano, často občas ne ano, často občas ne 

do 1 roku 0 1 0 0 1 0 

1-5 let 0 3 1 1 8 3 

6-10 let 0 6 1 1 5 1 

11-15 let 0 1 2 0 3 1 

16-20 let 0 1 0 0 2 1 

21-25 let 0 0 2 1 1 1 

26-30 let 0 0 0 1 0 1 

31-35 let 0 1 0 0 0 0 

nevím 0 0 0 0 0 1 

celkem 0 13 6 4 20 9 

 

V tabulce č. 6 můžeme vidět, že 13 žen nejčastěji s délkou praxe 6 – 10 let (v 6 případech) 

občas ovlivní opilí pacienti jejich profesionální přístup. 6 žen uvedlo, že opilí pacienti 

neovlivňují profesionální přístup vůbec. 4 muži uvedli, že jejich profesionální přístup je 

ovlivněn často a 20 občas, nejčastěji (v 8 případech) v délce praxe 1-5 let. 9 neovlivnila 

vůbec. 

10. Otázka: Jak často vy osobně pijete alkohol? 

 

Obr. 8 Graf četnosti požívání alkoholu u zdravotnických záchranářů 

42 zdravotnických záchranářů uvedlo, že pije pouze příležitostně, 2 jedinci pijí denně, 4 

dotazovaní 1x za týden a 4 respondenti ob den.  Viz graf č. 8. 

2 4
4

0

42

denně

1x týdne

ob den

každý víkend

příležitostně



35 
 

11. Otázka: V jakém množství? 

 

Obr. 9 Graf množství vypitého alkoholu při jedné příležitosti 

 

Nejčastěji pijí zdravotničtí záchranáři 1 – 2 sklenky při jedné příležitosti a to ve 30 

případech, 18 dotazovaných vypije 3 – 5 sklenek alkoholu a 4 více jak 5 sklenek alkoholu  

při jedné příležitosti. Viz graf č. 9. 

 

12. Otázka: Jakému alkoholu dáváte přednost?  

 

Obr. 10 Graf druhu užívaného alkoholu 

 

Nejčastěji pijí zdravotničtí záchranáři pivo a to ve 28 případech, 23 respondentů pije víno 

a 4 dávají přednost tvrdému alkoholu. Toto můžeme názorně vidět na grafu č. 10. 
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13. Otázka: Proč pijete alkohol?   

Tab. 7 Důvody k pití alkoholu 

důvody k pití alkoholu ženy muži celkem 

oslavy 5 4 9 

chutná mi 3 7 10 

odreagování 1 1 2 

uvolnění, relax 4 6 10 

společenská příležitost 2 2 4 

pro zábavu 1 5 6 

proč ne 1 2 3 

po jídle 0 2 2 

stres, uklidnění 0 6 6 

nevím 3 4 7 

 

Nejčastěji zdravotničtí záchranáři pijí alkohol, protože jim chutná, pro uvolnění a relax to 

uvedlo 10 dotazovaných, druhý důvod jsou oslavy v 9 případech a 7 neví, proč pijí alkohol. 

Podrobnější výsledky jsou v tabulce č. 7. 

 

14. Otázka: Řešíte stresové situace pomocí alkoholu? 

 

Obr. 11 Graf řešení stresových situací alkoholem 

 

Nadpoloviční většina (44 respondentů) nikdy neřeší stres pomocí alkoholu, pouze 8 

respondentů uvedlo, že někdy používají tento způsob odreagování. Viz graf č. 11. 
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15. Otázka: Jak se chováte po požití většího množství alkoholu? 

 

Obr. 12 Graf chování po požití většího množství alkoholu 

 

Po vypití většího množství alkoholu je 14 respondentů ospalých, 10 nemá žádné projevy, 

6 je klidných a 1 uvedl, že je agresivní. Více je vidět na grafu č. 12. 

 

16. Otázka: Chodíte po práci posedět do hospody?  

 

Obr. 13 Graf četnosti posezení s přáteli 

 

Nejvíce 26 respondentů uvedlo, že po práci si posedět nechodí, 17 dotazovaných jen 

vzácně a 8 velmi rádo. Jen jeden odpověděl, že občas po práci do hospody zajde. Viz graf  

č. 13. 
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17. Otázka: Setkal jste se s opilými mladistvými (dětmi)? 

 

Obr. 14 Graf setkání s opilými mladistvými 

 

36 zdravotnických záchranářů se setkalo s opilými mladistvými, 12 uvedlo, že mnohokrát 

a jen 4 dotazovaní se s nimi nesetkali.  Názorné zobrazení je na grafu č. 14. 

 

18. Otázka: Jak se díváte na opilé mladistvé (děti)? 

 

Obr. 15 Graf pohledu na opilé mladistvé 

 

Nejčastěji respondenti uvedli, že na opilé mladistvé je smutný pohled a to ve 32 

případech, v 7 případech se vždy rozčílí. Ostatní odpovědi jsou různé, viz graf č. 15. 
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19. Otázka: Jak ovlivnila Váš přístup k alkoholu „METANOLOVÁ AFÉRA“? 

Tab. 8 Ovlivnění pití alkoholu metanolovou aférou 

ovlivnění metanolovou aférou ženy muži celkem 

ano 3 3 6 

tvrdý alkohol nepiji 3 4 7 

neovlivnila 5 8 13 

ve vínu methanol není 2 1 3 

v pivu methanol není 0 5 5 

přestal(a) jsem pít tvrdý alkohol 2 5 7 

kontroluji alkohol 1 3 4 

piji jen ověřené značky 2 7 9 

13 z 52 dotazovaných metanolová aféra neovlivnila, 9 pije pouze ověřené značky tvrdého 

alkoholu, 7 přestalo pít alkohol úplně a 7 nepilo tvrdý alkohol už před aférou, takže je 

neovlivnila. Viz tabulka č. 8. 
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3.4  Celkové zhodnocení vlastního šetření 

Výzkumu se celkem zúčastnilo 52 respondentů, z toho 19 žen a 33 mužů. Šetření 

proběhlo na zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje, z důvodu zachování 

anonymity však nelze uvézt konkrétní stanoviště. Průměrný věk žen byl 37,5 roku a mužů 40 

let. Průměrná délka praxe u žen byla 11 let a u mužů 10,9 let. Rozpětí délky praxe bylo  

od 8 měsíců do 35 let. Ze sledovaného vzorku respondentů bylo 29 vdaných/ ženatých, 12  

v partnerském vztahu, 7 rozvedených, 0 vdova/ vdovec a 4 svobodní.  

 

1. Budou zdravotní záchranáři pít alkohol kvůli stresu? 

V této otázce bylo sledováno, zda stresové napětí z práce ovlivňuje příjem alkoholu. 

Na grafu č. 8 je vidět, že 42 dotazovaných pije pouze příležitostně, 4 jedinci ob den, 4  

1x týdně a pouze 2 denně. Když nastane příležitost a respondenti pijí alkoholické nápoje, tak 

30 z nich 1-2 sklenky, 18 3-5 sklenek a jen 4 jedinci více jak 5 sklenek. Toto nám názorně 

ukazuje graf č. 9. Důvody, které k těmto příležitostem vedou, jsou vidět v tabulce č. 7. Jak si 

lze všimnout, tak kvůli stresu pije 6 respondentů a to mužů. Nejvíce dotazovaní pijí, protože 

jim alkohol chutná a to v 10 případech, a aby se uvolnili a relaxovali. Dá se říci, že uvolnění  

a relax je reakcí na stres nebo „jen“ na fyzickou zátěž. Otázkou také je, zda si tito lidé 

uvědomují, proč vůbec pijí. 7 dotazovaných uvedlo, že nevědí, proč pijí alkohol.  

9 z dotazovaných uvedlo, že alkohol pije pouze při oslavách. Toto byl poměrně častý důvod.  

Na přímou otázku zda stresové situace respondenti řeší pomocí alkoholu, tak odpovědělo 8 

dotazovaných jen někdy. I toto je varovné číslo toho, že respondenti mohou mít sklon  

k alkoholismu. 

 

2. Budou mít zdravotničtí záchranáři negativní přístup k podnapilým pacientům? 

To, jak se chovají zdravotničtí záchranáři k opilým pacientům, nemusí odpovídat jejich 

přístupu k alkoholu. Na grafu č. 6 je názorně vidět, že 29 respondentům opilí pacienti vadí. 

 A přitom z dotazníkového šetření víme, že 10 dotazovaných pije alkohol pravidelně.  

7 jedincům jsou opilí lhostejní a 16 nad tímto problémem nepřemýšlelo. Dalším zajímavým 

ukazatelem k přístupu pacientům v ebrietě je otázka č. 9. Kdy byla dotazovaným položena 

otázka, jestli je takový pacient odrazuje. Výsledkem této otázky bylo, že 4 respondenty často 

odrazuje od profesionálního chování, 33 respondentů má tento stav občas a 15 nikdy pacient 

v ebrietě neodrazuje. Předpoklad, že na negativní přístup k pacientům v ebrietě má vliv délka 
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praxe se nepotvrdil. Protože rozložení je poměrně stejnoměrné, jak je vidět v tabulce č. 6.  

I když nejčastější odpověď u žen byla v rozmezí 6-10 let na záchranné službě a u mužů  

v rozmezí 1-5 let na záchranné službě. Je však vidět, že to nastává častěji u mužů. Ale tento 

předpoklad je sporný, protože poměr mužského a ženského zastoupení v dotazníkovém 

šetření byl nerovnoměrný. Na druhou stranu, se nemůžeme divit, že zdravotnickým 

záchranářům pacienti v ebrietě vadí, protože 28 z nich bylo takovým pacientem napadeno,  

2 dokonce mnohokrát.  

 

3. Budou zdravotničtí záchranáři mít pocit soucitu a smutku při pohledu na opilé 

mladistvé? 

Opilí pacienti jsou poměrně častým jevem. Na obrázku č. 3 jsou vidět jednotlivé odpovědi 

respondentů a v 7 případech je setkání s opilými často, v 5 jednou za týden. Ovšem setkání 

 s mladistvými, kteří by neměli být opilí vůbec, také není nijak ojedinělé. Na grafu č. 14 je 

názorně ukázáno, že 36 respondentů se s opilým mladistvým setkalo a 12 mnohokrát. Kdo  

za to může, že mladiství pijí alkohol, je jiná věc, přesto by se to stávat nemělo. Nejčastěji  

si zdravotní záchranáři myslí, že to je smutný pohled. 7 dotazovaných se vždy rozčílí. Ovšem  

na koho se mají rozčilovat? Na ně samotné, že to je něco zakázaného a že to chtějí 

vyzkoušet. Jsou zvídaví a chtějí to znát. Je však pravdou, že věková hranice, kdy mladiství 

začínají s alkoholem, se stále snižuje. Nebo máme vinit ty, kteří jim nalijí nebo jim alkohol 

prodají? Nebo za to mohou rodiče, kteří na ně v dnešní uspěchané době nemají čas a málo  

se jim věnují? Je to sporná otázka na dlouhé rozvažování a debaty.  

 

4. Má délka praxe na zdravotnické záchranné službě vliv na pití alkoholu samotných 

záchranářů? 

Předpokladem při tvorbě této absolventské práce bylo, že čím delší praxe  

na zdravotnické záchranné službě, tím horší bude chování k pacientům v ebrietě. Záchranáři 

budou více ve stresu a budou ve větší míře požívat alkoholické nápoje. Vliv délky praxe  

na pití alkoholu už bylo rozebráno výše u bodu dva, a tedy už není potřeba se k němu vracet. 

Dalším sledovaným bodem byl vliv délky praxe na profesionální přístup k pacientům. 

Podrobná tabulka č. 6 nám ukazuje, že s profesionálním přístupem mají nejvíce problém 

ženy v rozmezí let 6-10, ovšem tento problém je jenom občas. Zbytek odpovědí je poměrně 

rovnoměrně rozložený a nelze jednoznačně určit souvislost. Muži s profesionálním 
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přístupem mají problém ve 4 případech, pokaždé v jiném věkovém rozmezí, tudíž ani zde 

nejsou patrné spojitosti. 8 respondentů ve věkovém rozmezí 1-5 let má občas tento 

problém, ale zbytek odpovědí je poměrně rovnoměrný. Tento výzkumný závěr nemůžeme 

vyloučit ani potvrdit, protože se zde projevuje malý počet respondentů. Při větším počtu 

respondentů by byl tento výsledek objektivnější a lépe by se vyhodnocoval.  

 

Edukační materiál 

Praktickým výstupem diplomové práce je brožura, která vznikla po diskuzi  

se zdravotnickými záchranáři a jejich zkušenostmi se zvládáním stresu a duševního napětí. 

Edukační materiál se skládá z 9 možných rad, jak se vyhnout stresu a zlepšit si náladu. 

Snahou tohoto materiálu je zlepšení duševního zdraví zdravotnických záchranářů a rozšířit 

jim vědomosti a možnosti, jak se zbavit napětí. V brožuře najde každý svoje zastoupení. Jsou 

v ní klidné a pomalé činnosti jako meditace, jóga, rybaření, modelářství, četba, zpěv. Nebo 

naopak pro extrovertní povahy činnosti, u kterých se každý vydovádí a zároveň dobije 

baterky. Těmito činnostmi myslím adrenalinové sporty, outdoorové sporty, tenis, běh, in-line 

bruslení, bojové sporty, tanec a spoustu jiných. Tento materiál slouží jako nabídka nápadů 

jak se odreagovat, vypnout a usměrnit případnou špatnou náladu. Při vypracovávání jsem 

zjistil, že spousta mnou navrhovaných činností mne zaujala a doufám, že zaujme i její další 

případné uživatele. 
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4 DISKUZE 

Důvodem k podnětu napsání absolventské práce na téma alkohol byly mé zkušenosti 

s nemocnými v ebrietě. Uvědomil jsem si, že z těchto lidí nemám dobrý pocit, vyvolávali  

ve mě strach a zároveň zlobu, že se nesnaží své problémy řešit jinak než alkoholem, který jim 

stejně nepomůže. Také mě samotného zajímalo, proč mě moji kamarádi záchranáři zvou  

na posezení u piva, jestli proto, že chtějí zahnat stres z práce, nebo potřebují jen odreagování 

po těžkém dnu. Proto jsem se ve svém výzkumném šetření zaměřil především na záchranáře. 

V teoretické části zmiňuji poškození hlavních orgánů, které nejčastěji zasahuje alkohol. 

Dále se zabývám problematikou nadměrného pití alkoholu u celé populace lidí. Podrobněji  

se zaměřuji na příznaky alkoholismu, stres a jeho projevy. Zaujalo mě, jak se na tuto 

problematiku dívají psychologové a psychiatři. Velmi přínosné pro moji práci považuji články 

od lékaře Karla Nešpora, psychiatra, jenž publikuje výsledky užívání návykových látek 

všeobecně. Literatury jako takové je dost, ale obsah některých článků se víceméně opakuje. 

Bylo obtížné vyhledat nové informace a poznatky k tomuto tématu. Proto ho považuji sice  

za laicky hodně medializované, ale z odborného hlediska jen málo zpracované.   

Některé výsledky mě překvapily. Zajímavým zjištěním bylo, že kvůli stresu pije pouze 

malý vzorek respondentů. Nejvíce pijí, protože mají chuť na alkohol a potřebují  

se odreagovat. Tím vlastně odpovídám na mou otázku. Pro mě byl tento výsledek poměrně 

překvapující, protože jsem předpokládal, že vlivem duševního i fyzického vypětí hledají 

uvolnění právě v alkoholu.  

Také jsem zjistil, že nadpoloviční většina dotazovaných má občasné problémy 

s profesionálním chováním k podnapilým pacientům, přitom délka praxe na ZZS na tento fakt 

nemá vliv. To je zajímavé, protože jsem byl přesvědčený, že čím je záchranář kratší dobu  

na ZZS, tím má větší problémy s pacienty v ebrietě. Tento výzkum mě však vyvedl z omylu.  

Při zpracovávání tématu se mi velmi dobře spolupracovalo se zdravotnickými záchranáři, 

kteří byli velmi vstřícní a jejich celkový zájem o práci jako takovou byl překvapující. Samotní 

záchranáři se velmi zajímali o výsledky celé práce. Ocenili můj výběr tématu, který jim přišel 

aktuální a málo diskutovaný. Naopak jsem zklamaný, že respondenti nechtěli nebo neměli 

zájem vyjadřovat se k problematice etanolové aféry.  Přitom, dle mého názoru, ovlivnila 

skoro každého dospělého člověka, ať přímo či nepřímo.  
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Jsem velmi rád, že jsem mohl zpracovávat toto téma. Rozšířil jsem si své vědomosti nejen 

o níže popisovaném tématu, ale i o složitosti a časové oběti vytvořit takovouto 

absolventskou práci.  

Bylo by zajímavé ve výzkumu pokračovat v delším časovém sledu a podrobněji se zaměřit 

na jednotlivé aspekty pití alkoholu u zdravotnických záchranářů.  
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé práce bylo zjistit, jaký je postoj zdravotnických záchranářů 

k alkoholu a jak ovlivňuje pracovní stres jeho užívání. Svoji práci jsem rozdělil na část 

teoretickou a praktickou.  

V teoretické části jsem zpracoval kapitoly, ve kterých popisuji, co je to alkohol, jaké má 

účinky na organismus, především na játra, slinivku, mozek a ledviny. Dále jsem rozebral 

přednemocniční neodkladnou péči u pacientů v ebrietě. Samozřejmě jsem se zaměřil  

na alkoholismus jako takový, jeho příčiny, příznaky, léčbu, stres a alkohol ve společnosti. Tím 

jsem splnil svůj první dílčí cíl. 

Dalšími cíli mé práce bylo zjistit, jak se dívají zdravotničtí záchranáři na podnapilé jedince; 

zjistit, jestli souvisí délka praxe s užíváním alkoholu a vytvořit edukační materiál na zvládání 

stresu. Pro svou praktickou část jsem provedl výzkum mezi záchranáři na několika 

stanovištích ZZS Pardubického kraje, z důvodu zachování anonymity však nelze uvézt 

konkrétní stanoviště. Celkem se mého šetření zúčastnilo 52 respondentů, z toho 19 žen a 33 

mužů. Průměrný věk žen byl 37,5 roku a mužů 40 let. Průměrná délka praxe u žen byla 11 let 

a u mužů 10,9 let. Ze sledovaného vzorku respondentů bylo 29 vdaných/ ženatých, 12  

v partnerském vztahu, 7 rozvedených a 4 svobodní.  

Za nejzajímavější považuji zjištění, že kontakt s klienty v ebrietě neovlivnil vztah 

záchranářů k alkoholu, pijí spíše příležitostně. Neprokázal jsem souvislost mezi délkou praxe 

a zvýšeným příjmem alkoholu. Domnívám se tedy, že i přes náročnou práci na ZZS nemají 

zdravotničtí záchranáři sklon k alkoholismu.  

Praktickým výstupem této práce je brožura, která je součástí absolventské práce. Byla 

vytvořena na základě návrhů samotných zdravotnických záchranářů a mých. Nápady v ní 

naleznou hlavně respondenti, kteří pijí kvůli odreagování a relaxu. Tato brožura se snaží 

ukázat zdravotnickým záchranářům jiné možnosti odreagování, místo pití alkoholu. 

Domnívám se, že cíle práce jsem splnil a že jsem zjistil zajímavé výsledky o vzájemném 

vztahu alkoholu a záchranářů.  

Přál bych si, aby tento materiál posloužil k většímu zamyšlení se nad alkoholismem u nás, 

a to jak u laické veřejnosti, tak u zdravotníků celkově. Tato práce bude mít podle mého 
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názoru smysl, pokud alespoň jediného psychicky přetíženého človíčka odradí od 

alkoholového řešení svého problému a ukáže mu mnohem bezpečnější cestu.   
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Abschlussarbeit 

Alkohol aus der Sicht des Rettungshelfers 

 

Zusammenfassung 

In der vorliegenden Abschlussarbeit werden Probleme von Alkohol aus der Sicht der 

Rettungssanitäter behandelt. Alkoholgenuss und Alkoholmissbrauch ist heute ein viel 

diskutiertes Thema.  Sei es angesichts der aktuellen "Methanol-Affäre" oder angesichts der 

üblichen n Lösung von Stresssituationen unter Anwendung keiner s allzu geeigneter Mittel. 

Es ist zweifelsohne sehr interessant, wie an dieses Problem von Rettungshelfern selbst 

herangegangen wird, da ihr Beruf sehr anspruchsvoll ist. Es ist auch wichtig,  bei wie 

vielen  Rettungsdiensteinsätzen Alkohol eine Rolle spielt. Sie werden hauptsächlich 

durch  Alkoholgenuss, Unfälle, Verkehrsunfälle und die Obdachlosen beeinflusst. Es ist von 

Interesse, wie solche Fälle von Rettungsleuten beurteilt werden. Ob solche Menschen von 

ihnen verurteilt werden oder ob sie ihnen Leid tun.  

Dieses Thema wurde ausgewählt, weil es sehr wenig besprochen wird. Die 

vorliegende Arbeit konzentriert sich auf  Alkoholkranke, aber nur wenige fragen, wie man an 

dieses Problem herangehen kann. 

In der Einleitung konzentriert man sich auf die Beschreibung von Alkohol, auf dessen 

Einwirkung auf den  Körper, auf die einzelnen Institutionen und die daraus resultierenden 

häufigsten Erkrankungen. Schließlich ird die Alkoholkrankheit an sich beschrieben, und wie 

sie von der Gesellschaft wahrgenommen wird. Das Ziel der vorliegenden Forschung ist es 

festzustellen, ob die Verwendung  kleinerer oder größerer Mengen von Alkohol durch 

Stresshöhe bei der Arbeit beeinflusst wird.  

Der praktische Teil basiert auf der Fragebogenmethode,  die an drei 

Rettungsdienststandorten vorgenommen wurde. Die Befragten sowie die Standorte bleiben 

aus ethischen Gründen anonym. Dabei geht es darum, die größtmögliche Aufrichtigkeit und 

Wahrhaftigkeit der Informationen von einzelnen Rettungshelfern zu erreichen. 



48 
 

Der Autor hofft, mit seiner Arbeit dazu gedient zu haben, dass die Rettungssanitäter 

über die Möglichkeiten des Stress-Managements nachdenken und den Stress besser 

bewältigen können. 

In dieser Arbeit wurde festgestellt, dass das Rettungspersonal zum Alkohol eine 

positive Beziehung hat. Es hat sich die Hypothese nicht bestätigt, dass sie Alkohol infolge von 

Arbeitsstress trinken. Den Output der vorliegenden Arbeit stellt eine Broschüre dar, die die 

Rettungshelfer von anderen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung informiert als 

Alkoholgenuss. 
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Přílohy 

Příloha A 

Dotazník 

Dobrý den, 
 jmenuji se Karel Pilař, jsem studentem Vyšší odborné školy MILLS oboru Diplomovaný 
zdravotnický záchranář. Pracuji na své absolventské práci s názvem „Alkohol očima 
zdravotnického záchranáře“. 
 
 Tímto Vás prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je anonymní a Vámi sdělené 
údaje budou použity pouze pro účely mého výzkumu k vytvoření absolventské práce. Při 
vyplňování dotazníku zaškrtávejte pouze jednu odpověď. 
 

Předem děkuji za Vaši ochotu a pomoc. 
 

 
 
1. Pohlaví    2.   Věk ……………….. 

a) Muž      
b) Žena     3.   Délka praxe na ZZS ? ……………. 

 
4. Rodinný stav   

a) Ženatý / vdaná 
b) Partner / partnerka 
c) Rozvedený(á) 
d) Vdovec/ vdova 
e) Svobodný(á) 

 
5. Jak často ošetřujete pacienta v ebrietě? ………………........ 
 
6. Voláte k agresivním opilým pacientům vždy policii?  

a) Ano, musíme 
b) Ne  
c) Jen pokud mě ohrožuje 

 
7. Setkal(a) jste se s agresivním podnapilým pacientem, který Vás při ošetření napadl? 

a) Ano 
b) Ne  
c) Mnohokrát 

 
Blíže popište 
situaci: ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
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8. Jaký máte vztah k opilým pacientům?  
a) Vadí mi 
b) Jsou mi lhostejní 
c) Nepřemýšlím nad tím 

9. Odrazuje Vás opilý pacient od profesionálního chování při výjezdu?  
a) Ano, často 
b) Občas 
c) Ne, nikdy 

 
10. Jak často vy osobně pijete alkohol? 

a) Denně 
b) 1x týdně 
c) Ob den 
d) Každý víkend 
e) Příležitostně  

 
11. V jakém množství? 

a) 1-2 sklenky 
b) 3-5 sklenek 
c) více 

 
12. Jakému alkoholu dáváte přednost?  

a) Pivo 
b) Víno 
c) Tvrdý alkohol 

 
13. Proč pijete alkohol? …...................................................................................................... 

 
14. Řešíte stresové situace pomocí alkoholu? 

a) Ano 
b) Ne 
c) Někdy 

 
15. Jak se chováte po požití většího množství alkoholu? 

a) Jsem klidný 
b) Jsem agresivní 
c) Jsem ospalý 
d) Jsem agitovaný 
e) Nemám žádné zvláštní projevy 
f) Jiné....................................... 

 
16. Chodíte po práci posedět do hospody?  

a) Ano, velmi rád 
b) Jen vzácně 
c) Nechodím 

 
17. Setkal jste se s opilými mladistvými (dětmi)? 



54 
 

a) Ano 
b) Ne 
c) Mnohokrát 

 
18. Jak se díváte na opilé mladistvé (děti)? 

a) Je to smutný pohled 
b) Nepřemýšlím nad tím 
c) Vždy se rozčílím 
d) Jiné: …………………………………………………………….. 

 
19. Jak ovlivnila Váš přístup k alkoholu „METANOLOVÁ AFÉRA“? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
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Příloha B 

Seznam zkratek 

ABR acidobazická rovnováha 

ALP biochemické vyšetření krve 

ALT biochemické vyšetření krve 

ALTS Advanced trauma life support (rozšířená traumatologická podpora života) 

apod. a podobně 

APTT hemokoagulační vyšetření krve 

AST biochemické vyšetření krve 

Ca minerál - vápník 

Cl minerál - chlorid 

CNS centrální nervová soustava 

CT počítačová tomografie 

ČR Česká republika 

DC dýchací cesty 

DK  dolní končetina 

ERCP endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie 

event. eventuálně 

GCS Glasgow coma scale 

GIT gastro intestinální trakt 

GMT biochemické vyšetření krve 

HIV vir způsobující AIDS 
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i.v. intra venózně- do žíly 

INR hemokoagulační vyšetření krve 

JT jaterní testy- biochemické vyšetření krve 

K  minerál- kalium 

KO +dif. hematologické vyšetření krve 

l litr 

Mg minerál- hořčík 

min. minimálně 

MZČR ministerstvo zdravotnictví ČR 

např. například 

NMR nukleární magnetická rezonance 

PNP přednemocniční péče 

RLP rychlá lékařská pomoc 

RTG rentgenové vyšetření 

RZP rychlá zdravotnická pomoc 

Sb. sbírky 

SpO2 saturace kyslíku 

SSRI Selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu 

TK krevní tlak 

TT tělesná teplota 

tzv. tak zvaně 
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UPV umělá plicní ventilace 

urea močovina 

UZ ultrazvukové vyšetření 

ZZS zdravotní záchranná služba 

 

 

Příloha C  

Praktický výstup – Jak se zbavit špatné nálady a vypnout bez alkoholu 

 


